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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
EDITAL No 2/2017
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO PARA OS CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO E
DOUTORADO PARA O PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2018

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, no uso
de suas atribuições legais, torna público e estabelece a retificação do Edital nº
1/2017, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do
edital.
Onde se lê:
3.5.13.5 Os casos em que o candidato tenha impossibilidade de entrega
do certificado de proficiência em virtude do edital de seleção n. 1/2017
ter sido publicado após o calendário de aplicação dos testes pelas
instituições, ou caso os prazos para a sua emissão (por parte da
instituição) impossibilitem a entrega no ato da inscrição, serão
analisados pela Comissão de Seleção, a pedido circunstanciado do
candidato, podendo a referida comissão estender o prazo de entrega do
certificado de proficiência. Em hipótese alguma serão aceitos
certificados de proficiência após a publicação dos resultados finais da
seleção.
Leia-se:
3.5.13.5 Os casos em que o candidato tenha impossibilidade de entrega
do certificado de proficiência em virtude do edital de seleção n. 1/2017
ter sido publicado após o calendário de aplicação dos testes pelas
instituições, ou caso os prazos para a sua emissão (por parte da
instituição) impossibilitem a entrega no ato da inscrição, serão
analisados pela Comissão de Seleção, a pedido circunstanciado do
candidato, podendo a referida Comissão estender o prazo de entrega
do certificado de proficiência.
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Onde se lê:
4. DO CRONOGRAMA E DA DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do
processo seletivo, bem como da divulgação dos resultados, constam na tabela
abaixo:

DATA

ETAPA

29/09/2017
(data provável)
02/10/2017 à
17/10/2017
23/10/2017 à
27/10/2017
(data provável)

Divulgação dos resultados finais para candidatos
residentes no Brasil e dos candidatos residentes
permanentes no exterior
Recursos ao Colegiado do PPGCINF e ao
Decanato de Pós-Graduação (DPG), obedecendo ao
que determina o item 8.2 deste edital
Confirmação, por escrito, de ingresso no curso
pelo (a) candidato (a) selecionado (a).

HORÁRIO
A partir das
18h00 horas
08h00 às 12h00
14h00 às 18h00

13h00 às 19h00

Leia-se:
4. DO CRONOGRAMA E DA DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do
processo seletivo, bem como da divulgação dos resultados, constam na tabela
abaixo:
DATA

ETAPA

24/11/2017
(data provável)
27/11/2017 a
08/12/2017
11/12/2017 a
15/12/2017
(data provável)

Divulgação dos resultados finais para candidatos
residentes no Brasil e dos candidatos residentes
permanentes no exterior
Recursos ao Colegiado do PPGCINF e ao
Decanato de Pós-Graduação (DPG), obedecendo ao
que determina o item 8.2 deste edital
Confirmação, por escrito, de ingresso no curso
pelo (a) candidato (a) selecionado (a).

HORÁRIO
A partir das
18h00 horas
08h00 às 12h00
14h00 às 18h00

13h00 às 19h00

Brasília, 07 de julho de 2017.
Prof. Dr. Rogério Henrique de Araújo Júnior
Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCINF)
Faculdade de Ciência da Informação (FCI)
Universidade de Brasília (UnB)
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